Basketball Scheidsrechter 2
Deelnemershandleiding

versie: 2018.5

Inleiding

Opbouw opleiding

In deze handleiding staan de stappen voor je opleiding tot
Basketball Scheidsrechter 2 (BS2). Met je BS2-diploma ben je
officieel scheidsrechter. Je mag dan wedstrijden binnen je
vereniging fluiten. Je vereniging maakt hiervoor de
scheidsrechterplanning.

De opleiding bestaat uit twee workshops, twee wedstrijden en een
praktijktoets. In onderstaande tabel is te zien hoeveel tijd de
verschillende workshops en wedstrijden kosten. In totaal kost de
opleiding je 11 uur.

Deze opleiding gaat over de volgende vragen:
• Wat betekent het om scheidsrechter te zijn?
• Waar kan je het beste staan op het veld?
• Hoe maak je duidelijk wat je hebt gezien?
• Hoe ga je om met spelers, coaches en publiek?
• Hoe laat je wedstrijden sportief verlopen?
Om deel te nemen aan de opleiding, moet je voldoen aan drie
eisen:
• Je bent minimaal 14 jaar
• Je bent lid van de NBB
• Je hebt je Spelregelbewijs

Onderdeel
Workshop
Arbitragetechniek
Workshop
Leiderschap &
Sportiviteit
Wedstrijd
Praktijkopdracht 1
Wedstrijd
Praktijkopdracht 2
Wedstrijd
Praktijktoets

Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de
scheidsrechterscoördinator van de vereniging. Heel veel succes!
Namens de Werkgroep Scheidsrechtersopleidingen,
Luc Vergoossen, coördinator opleidingen NBB
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Workshop

Praktijk

2,5 uur
2,5 uur
2 uur
2 uur
2 uur
Totaal

11 uur

Workshop: Arbitragetechniek

Praktijkopdrachten

Deze workshop is in de sporthal: neem dus sportkleding mee!

Tijdens je opleiding fluit je twee wedstrijden binnen de vereniging.
Dit kunnen officiële wedstrijden of oefenwedstrijden zijn. Deze
wedstrijden fluit je met een ervaren mede-scheidsrechter.

Wat wordt er besproken?
• Signalen: Hoe fluit je en welke signalen gebruik je
waarvoor?
• Positie: Waar sta je als scheidsrechter om situaties het
beste te zien?
• Samenwerken: Hoe kan je samenwerken met je medescheidsrechter en de jury?
Wat bereid je voor?
• Neem de spelregels (nogmaals) door, zodat je die weet
tijdens de workshop.
• Bekijk in het Basisboek voor Basketballscheidsrechters de
signalen die scheidsrechters gebruiken en de plekken waar
scheidsrechters op het veld staan.

Na afloop van iedere wedstrijd bespreek je de wedstrijd na met je
mede-scheidsrechter. Samen beantwoord je de vragen uit de
praktijkopdrachten. Iedere praktijkopdracht heeft drie vragen.
•
•

Praktijkopdracht A hoort bij je eerste wedstrijd.
Praktijkopdracht B hoort bij je tweede wedstrijd.

In beide praktijkopdrachten kijk je terug op de wedstrijd die je
gefloten hebt, en kijk je vooruit naar je volgende wedstrijd. Wanneer
je beide praktijkopdrachten hebt uitgevoerd, ben je klaar voor je
praktijktoets.

Workshop: Leiderschap & Sportiviteit
Wat wordt er besproken?
• Leiding nemen: Hoe doe je dat en wat hoort daarbij?
• Spelers, coaches, publiek: Hoe ga je hiermee om?
• Sportief gedrag: Hoe kan je dit als scheidsrechter voor
elkaar krijgen?
Wat bereid je voor?
• Denk na over een situatie in een van je eigen
wedstrijden. Was er een moment waarop de
scheidsrechter leiding nam? Of waarop de
scheidsrechter juist geen leiding nam?
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Praktijktoets

Vervolg

Na het halen van je praktijktoets (officieel: de ‘Proeve van
Bekwaamheid’, of PvB) ben je officieel BS2-scheidsrechter. Je
mag de praktijktoets doen wanneer je beide workshops hebt
gevolgd en beide praktijkopdrachten hebt gedaan.

Ben je geslaagd voor je praktijktoets? Gefeliciteerd! Je diploma
ontvang je binnenkort via de NBB.

Hoe ziet je praktijktoets er uit?
Tijdens je praktijktoets fluit je een wedstrijd met een ervaren
mede-scheidsrechter. Iemand van je vereniging neemt de
praktijktoets af. Voor deze wedstrijd is dit je PvB-beoordelaar.
• Voor de wedstrijd bespreekt hij of zij de wedstrijd met je
voor, en geeft aan waar hij of zij op zal letten.
▪ Na de wedstrijd bespreekt hij of zij jouw fluiten, en de
samenwerking met je mede-scheidsrechter. Hierbij vult hij
of zij het praktijktoetsformulier in.

Je mag nu wedstrijden fluiten binnen je vereniging. Je zal zien:
wanneer je meer fluit en je het beter kan, wordt het ook leuker om
te doen.
Mocht je serieus als scheidsrechter verder willen, dan kan dat
altijd. Zo biedt de NBB ieder seizoen bij jou in de buurt een BS3opleiding aan. Met een BS3-diploma mag je fluiten in de
afdelingen en Tweede Divisies. Wil je daarover meer weten?
Vraag het dan aan je vereniging, of neem contact op met de
scheidsrechtercoördinator in de afdeling.

Wanneer ben je geslaagd?
• Tijdens je wedstrijd kijkt de PvB-beoordelaar naar vijftien
punten. Je bent geslaagd als je hebt laten zien dat je alle
vijftien punten kan. Is er iets dat niet voorkomt in een
wedstrijd? Dan kan de PvB-beoordelaar daar na afloop
een vraag over stellen. Wanneer je deze vraag goed
beantwoord, heb je dit punt ook afgerond.
Wat als je niet geslaagd bent?
Wanneer je niet alle vijftien punten hebt gehaald, ben je niet
geslaagd. Je mag een herkansing doen. Neem daarvoor contact
op met de scheidsrechterscoördinator binnen je vereniging.
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Praktijkopdracht A
Naam

Wedstrijd

Vereniging

Datum & tijd

Onderdelen BS2
Voorbereiding
1. Is op tijd aanwezig
2. Overlegt met teams
3. Controleert wedstrijdomgeving
4. Draagt afwijkend (grijs) shirt
Samenwerking
5. Houdt zich aan afspraken

Fluiten
6. Fluit voor overtredingen
7. Fluit voor fouten
8. Gebruikt signalen
Begeleiden wedstrijd
9. Staat op de juiste positie
10. Fluit voor wissels/time outs

Omgang
11. Verplaatst zich in spelers
12. Stimuleert positief gedrag
13. Legt beslissingen uit
14. Is netjes naar iedereen
15. Vertoont voorbeeldgedrag

Opdracht
• Bespreek de wedstrijd voor met je mede-scheidsrechter.
• Fluit de wedstrijd. Vraag om tips & feedback tijdens time-outs en in de rust.
• Bespreek de wedstrijd na met je mede-scheidsrechter, en beantwoord samen de
vragen.
Vraag 1
Noem drie punten (van de vijftien) die goed gingen. Wat ging goed en hoe kwam dat?
1.
2.
3.
Vraag 2
Noem drie punten (van de vijftien) die minder goed gingen. Waar heb je dit aan gemerkt?
1.
2.
Vraag 3
Wat kan je de volgende wedstrijd verbeteren aan deze punten? Wat ga je anders doen?

Begeleider

Handtekening
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Praktijkopdracht B
Naam

Wedstrijd

Vereniging

Datum & tijd

Opdracht
• Neem je verbeterpunten uit je eerste praktijkopdracht, en schrijf deze op bij
vraag 1.
• Bespreek de wedstrijd voor met je mede-scheidsrechter, en bespreek je
verbeterpunten.
•

•

Fluit de wedstrijd. Vraag om tips & feedback tijdens time-outs en in de rust.

Bespreek de wedstrijd en je verbeterpunten na met je collega en je
begeleider en beantwoord de vragen.

Vraag 1 (voor de wedstrijd)
Wat zijn je twee verbeterpunten van je vorige wedstrijd? Hoe ga je hier aan werken?
1.
2.
Vraag 2 (na de wedstrijd)
Hoe is de wedstrijd gegaan, op deze twee verbeterpunten? Wat heb je anders gedaan?

Vraag 3 (na de wedstrijd)
Wat zijn – na deze wedstrijd – je twee belangrijkste verbeterpunten?
1.
2.
Vraag 4 (na de wedstrijd)
Hoe ga je de volgende wedstrijd aan deze punten werken?

Begeleider

Handtekening
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